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Wyposażenie placu zabaw 

Lp. Nazwa produktu Cena 
jednostkowa 
brutto 

Liczba Cena brutto 

1.  
Koniczynka zabawka na sprężynach              

(czteroosobowa wersja bujaka 
sprężynowego) górna część sprężynowca 
wykonana jest ze sklejki wodoodpornej 
powlekanej melaminą  lub   z tworzywa 

sztucznego HDPE 
 

 
 
 

1 szt.  

2.  
Stolik piknikowy  z ławeczkami 

dla 4 dzieci , po obróceniu zamienia się     
w wygodną huśtawkę ławeczkami 

WYMIARY: 
min. szerokość podstawy 117 x 70 cm  

wysokość 57 cm 
 

 
 
 
 

1 szt.  

3.  
Piaskownica to stolik z podziałem na dwie 

części jednej na piasek, a drugiej na 
wodę. Posiada tor do jazdy samochodami 
,tworząc wyspę i połączenie z częścią na 
piasek. W części „wodnej” piaskownicy 

jest wyprofilowany tor dla statków 
dołączonych w zestawie oraz dwa mosty 

łączące brzegi rzeki. Część wodna ma 
spust wody, który umożliwia szybki i 
prosty odpływ wody. Dodatkowo do 

piaskownicy dołączone są w komplecie 2 
motorówki, 2 foremki i łopatko - grabkę 

oraz 2 mosty łączące obie części. 
Piaskownica jest zamykana pokrywą, na 
której jest tor dla samochodów. Zestaw 
wyposażony jest w parasol, który chroni 

dziecko nie tylko przed niespodziewanym 
deszczem, ale także przed słońcem w 
upalny dzień. Pokrywa chroni przed 

wilgocią. Jakość wykonania pozwala na 
całoroczne przebywanie w ogrodzie. 
Dodatkowym atutem jest możliwość 

regulowania wysokości piaskownicy w 
zależności od wzrostu dziecka 

 
 
 
 

1 szt.  
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4.  

Plac zabaw 

w tym: 

Domek 

Kolorowy domek do ogrodu z werandą         i 
ogródkiem. Domek ma otwierane okna, 
jest wyposażony w skrzynki i doniczki,         w 
których można sadzić kwiaty. Domek 
posiada również zwijaną roletę. 
Dodatkowo domek posiada telefon oraz 
elektroniczny dzwonek. Domek, wykonany 
został                z wysokiej jakości plastiku. 
Domek posiada powłokę anty UV - nie 
zmienia kolorów pod wpływam działania 
promieni słonecznych! 

Wymiary:  160 cm x 156 cm x 140 cm 

 

Górka wspinaczkowa 

Zestaw zawiera elementy mocujące 
zabawke do podłoża 
- Atrakcyjny wygląd przypominający 
prawdziwą skałę 
- Cztery różne ścianki stanowią wyzwania o 
różnym poziomie trudności 
- Zawiera 2 siatki wspinaczkowe, 1 siatkową 
podłogę i 9 uchwytów z możliwością 
mocowania na różne sposob 
- Otwór w szczycie góry pozwala dzieciom 
wyglądać na zewnątrz 
Wymiary (dł/szer/wys): 203x132x203cm 
Ponad 2 metry kwadratowe powierzchni w 
kształcie góry do wspinania. Urządzenie 
wykonane z masywnego tworzywa 
sztucznego imitującego kamień o 
podwójnych ściankach wypełnionych w 
środku powietrzem. Każda z ponad 
dwumetrowych ścian stanowi element do 
wspinania o różnym stopniu trudności. 
Dwie łatwiejsze ścianki prowadzą do 
połowy góry na platformę wykonaną z 

 
 
 
 
 

1 szt.  
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siatki typu trampolina umieszczonej we 
wnęce góry. Dwie pozostałe umożliwiają 
wspinaczkę na sam szczyt. Na ściankach 
zamontowane są przynajmniej dwie 
drabinki linowe, 9 profesjonalnych, 
masywnych uchwytów umożliwiających 
wspinanie, ponad 15 otworów do 
wspinania i przechodzenia.   
Produkt przebadany w akredytowanym 
laboratorium, spełnia wszelkie wymogi 
normy EN71 1-3. 

 

Tunel zabawowy Gąsienica 

Długość 218  cm 

 

CHARAKTERYSTYKA: 

 stabilna podstawa zapewniająca 
bezpieczeństwo 

 wytrzymały i odporny na warunki 
atmosferyczne i zmiany 
temperatury 

 odporny na zabrudzenia 
 błyszczące kolory 
 nie blaknie na słońcu - doskonała 

jakość plastiku 
 wyprodukowany zgodnie z 

najnowszymi normami 
bezpieczeństwa posiada ceryfikat 
CE 

WYMIARY: 
długość podstawy 218 cm  

szerokość 100 cm  
wysokość 108 cm  

waga 20 kg 
 

5.  
Akcesoria do piasku 

W skład zestawu wchodzi: 3 taczki, 
łopatki, wiaderka, foremki, grabki.  

Przykładowo szerokość łyżki łopaty to ok. 
18 cm a jej długość to ok. 60 cm min., 

min. 30 elementów. 

 
 
 
 
 

1 zestaw  
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6.  

 
 
 

Tablica kredowa do montażu  szerokość 
ok. 5 m, wysokość 1,20  m + płyta PCV        

5 mm + montaż na budynku 
  

  
 
1 zestaw 

 

 

RAZEM 

 

 

 

 

 

Opoczno, dnia …………………………..  …………………………………………….

             Podpis oferenta  
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